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SECRETARIA DE ESTADO DA ADMINISTRAÇÃO E DA PREVIDÊNCIA  
____________DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS____________

EDITAL N° 73/2016 - NÍVEL SUPERIOR

BIBLIOTECÁRIO
NOME DO CANDIDATO ASSINATURA DO CANDIDATO RG DO CANDIDATO

LEIA COM ATENÇÃO AS INSTRUÇÕES ABAIXO

VERSÃO A
IN STRUÇÕ ES G ERAIS

I. Nesta prova, você encontrará 07 (sete) páginas numeradas sequencialmente, contendo 40 (quarenta) questões 
correspondentes às seguintes disciplinas: Língua Portuguesa (10 questões), Conhecimentos Gerais (10 questões) e 
Conhecimentos Específicos (20 questões).

II. Verifique se seu nome, número de inscrição e versão de prova estão corretos no cartão de respostas. Se houver erro, 
notifique o fiscal.

III. Verifique se o caderno de provas se refere ao cargo para o qual você se inscreveu. Caso o cargo esteja divergente, 
solicite ao fiscal de sala para que tome as providências cabíveis, pois não serão aceitas reclamações posteriores nesse 
sentido.

IV. Assine e preencha o cartão de respostas nos locais indicados, com caneta azul ou preta.
V. Verifique se a impressão, a paginação e a numeração das questões estão corretas. Caso observe qualquer erro, notifique 

o fiscal.
VI. Você dispõe de 04 (quatro) horas para fazer esta prova. Reserve os 20 (vinte) minutos finais para marcar o cartão de 

respostas.
VII. O candidato só poderá retirar-se do setor de prova 01 (uma) hora após seu início.
VIII. O candidato não poderá levar o caderno de questões. O caderno de questões será publicado no site do ibfc, no prazo 

recursal contra gabarito.
IX. Marque o cartão de respostas cobrindo fortemente o espaço correspondente à letra a ser assinalada, conforme o exemplo 

no próprio cartão de respostas.
X. A leitora óptica não registrará as respostas em que houver falta de nitidez e/ou marcação de mais de uma alternativa.
XI. O cartão de respostas não pode ser dobrado, amassado, rasurado ou manchado. Exceto sua assinatura, nada deve ser 

escrito ou registrado fora dos locais destinados às respostas.
XII. Ao terminar a prova, entregue ao fiscal o cartão de respostas e este caderno. As observações ou marcações registradas 

no caderno não serão levadas em consideração.
XIII.É terminantemente proibido o uso de telefone celular, pager ou similares.

Boa Prova! ibfc
INSTITUTO BRASlIf IRO OE fQfWAÇÃQ E CAPACITAÇÃO

DESTAQUE AQUI

GABARITO DO CANDIDATO - RASCUNHO
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RASCUNHO



LÍNGUA PORTUGUESA

Texto I

Aquilo por que vivi

Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, 
govemaram-me a vida: o anseio de amor, a busca do 
conhecimento e a dolorosa piedade pelo sofrimento da 
humanidade. Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram- 
me para aqui e acolá, em curso instável, por sobre profundo 
oceano de angústia, chegando às raias do desespero.

Busquei, primeiro, o amor, porque ele produz êxtase 
-  um êxtase tão grande que, não raro, eu sacrificava todo o 
resto da minha vida por umas poucas horas dessa alegria. 
Ambicionava-o, ainda, porque o amor nos liberta da solidão -  
essa solidão terrível através da qual a nossa trêmula percepção 
observa, além dos limites do mundo, esse abismo frio e 
exânime. Busquei-o, finalmente, porque vi na união do amor, 
numa miniatura mística, algo que prefigurava a visão que os 
santos e os poetas imaginavam. Eis o que busquei e, embora 
isso possa parecer demasiado bom para vida humana, foi isso 
que -  afinal -  encontrei.

Com paixão igual, busquei o conhecimento. Eu queria 
compreender o coração dos homens. Gostaria de saber por que 
cintilam as estrelas. E procurei apreender a força pitagórica pela 
qual o número permanece acima do fluxo dos acontecimentos. 
Um pouco disto, mas não muito, eu o consegui.

Amor e conhecimento, até o ponto em que são possíveis, 
conduzem para o alto, rumo ao céu. Mas a piedade sempre me 
trazia de volta à terra. Ecos de gritos de dor ecoavam em meu 
coração. Crianças famintas, vítimas torturadas por opressores, 
velhos desvalidos a constituir um fardo para seus filhos, e todo 
o mundo de solidão, pobreza e sofrimentos, convertem numa 
irrisão o que deveria de ser a vida humana. Anseio por aliviar o 
mal, mas não posso, e também sofro.

Eis o que tem sido a minha vida. Tenho-a considerado 
digna de ser vivida e, de bom grado, tornaria a vivê-la, se me 
fosse dada tal oportunidade.

(Bertrand Russel. Autobiografia. Rio de Janeiro: Civilização
Brasileira, 1967.)

1) No texto, o autor propõe-se a apresentar os motivos 
pelos quais viveu. Sobre eles e a visão de mundo 
proposta, é correto afirmar que:
a) o fato de o amor ter sido a primeira busca deve-se à 

ideia de que esse sentimento representa um pré- 
requisito para a obtenção de outras coisas.

b) o conhecimento a que o autor se refere estava voltado 
apenas para objetos concretos e palpáveis do campo 
biológico.

c) o autor problematiza a lógica de que a piedade conduz 
para o alto ao afirmar que, por ela, era trazido sempre 
de volta à terra.

d) o autor declara ter se apropriado com profundidade 
do amor e do conhecimento ao ponto de esgotar 
plenamente suas experiências.

2) O texto é marcado por subjetividade e as figuras 
de estilo reforçam esse teor subjetivo. Assinale a 
passagem transcrita abaixo que NÃO revela um 
exemplo de linguagem figurada.
a) “Três paixões, simples, mas irresistivelmente fortes, 

governaram-me a vida:” (1°§)
b) “Tais paixões, como grandes vendavais, impeliram-me 

para aqui e acolá” (1°§)
c) “além dos limites do mundo, esse abismo frio e exânime.” 

(2°§)
d) “Gostaria de saber por que cintilam as estrelas.” (3°§)
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3) No início do texto, o autor faz um emprego formal e 
incomum da linguagem na passagem “governaram- 
me a vida:” (1°§). Considerando-se o contexto, a 
construção em questão equivaleria, semanticamente, à 
seguinte reescritura:
a) governaram para mim, a vida.
b) governaram a minha vida
c) eu governava a vida
d) governaram a vida de todos

4) O último parágrafo do texto revela a conclusão do autor 
sobre o tema abordado. Por meio da passagem “se me 
fosse dada tal oportunidade”, evidencia-se, em relação 
à ideia precedente, um sentido de:
a) condição
b) concessão
c) causa
d) conformidade

5) Em “Com paixão iaual. busquei o conhecimento.” (3°§), 
a expressão destacada cumpre, na oração em que se 
encontra, papel:
a) adjetivo
b) adverbial
c) substantivo
d) verbal

6) O período “Eu queria compreender o coração dos 
homens.” (3°§) é composto e, sobre a sua segunda 
oração, é correto afirmar que:
a) estabelece relação de coordenação
b) apresenta um verbo flexionado
c) exerce a função sintática de sujeito
d) encontra-se na forma reduzida

7) O título do texto, “Aquilo por que vivi”, apresenta a 
preposição “por” em função de uma exigência. Trata- 
se de uma exigência de:
a) concordância
b) colocação pronominal
c) regência
d) estilística

8) Considerando o contexto em que está inserida, pode- 
se perceber que a palavra destacada em “convertem 
numa irrisão o que deveria de ser a vida humana” (4°§) 
tem o sentido de algo:
a) cruel
b) exagerado
c) insignificante
d) temido

Texto II



9) Considerando a leitura das palavras e das imagens da
charge, entende-se que o título “Virtual” é justificado,
sobretudo:
a) pelo fato do adiamento ao convite para jantar feito pela 

mãe.
b) por sugerir que se participa de uma passeata pelo 

computador.
c) pelo fato de o menino estar sentado diante de um 

computador
d) porque a mãe não compartilha da postura técnica do 

filho.

10) Ao analisar o nível de linguagem empregado na charge,
é correto afirmar que se trata de um emprego:
a) informal
b) rebuscado
c) figurado
d) técnico

______________CONHECIMENTOS GERAIS______________

11) Considerando a Lei n° 13.331/2001, analise os itens 
abaixo que tratam da saúde ambiental e competências 
da direção do SUS nesse campo. A seguir assinale a 
alternativa correta:
I. A fiscalização das agressões ao meio ambiente que 

tenham repercussão sobre a saúde humana, e atuação 
junto aos órgãos municipais, estaduais e federais 
competentes para controlá-las não compete à direção 
do SUS.

II. A participação na formulação das políticas de 
saneamento básico e ambiental, juntamente com os 
setores específicos compete à direção do SUS.

III. A participação na execução de ações de proteção do 
ambiente e defesa do desenvolvimento sustentado 
compete à direção do SUS.

a) I, II e III estão corretas
b) Apenas I e III estão corretas
c) Apenas I e II estão corretas
d) Apenas II está correta

12) Tomando por base a Constituição da República 
Federativa do Brasil, assinale a alternativa incorreta:
a) O sistema único de saúde não será financiado, 

exclusivamente, com recursos do orçamento da União, 
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

b) Ao sistema único de saúde compete, além de outras 
atribuições, ordenar a formação de recursos humanos 
na área de saúde.

c) As ações e serviços públicos de saúde integram uma 
rede regionalizada e hierarquizada e constituem um 
sistema único, organizado de acordo com as seguintes 
diretrizes: descentralização, atendimento integral, 
participação da comunidade e gratuidade.

d) É vedada a destinação de recursos públicos para 
auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins 
lucrativos.

13) Considerando a lei 8080/90, analise os itens abaixo e a 
seguir, assinale a alternativa correta:
I. Deverão ser criadas comissões permanentes de 

integração entre os serviços de saúde e as instituições 
de ensino profissional e superior

II. Quando as suas disponibilidades forem insuficientes 
para garantir a cobertura assistencial à população de 
uma determinada área, o Sistema Único de Saúde-SUS 
poderá recorrer aos serviços ofertados pela iniciativa 
privada.

III. Os servidores que legalmente acumulam dois cargos ou 
empregos poderão exercer suas atividades em mais de 
um estabelecimento do Sistema Único de Saúde-SUS.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

14) O Decreto n° 7.508, de 28 de junho de 2011 regulamenta 
a Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, para dispor 
sobre a organização do Sistema Único de Saúde - SUS, 
o planejamento da saúde, a assistência à saúde e a 
articulação interfederativa, e dá outras providências. 
Essa legislação define que para ser instituída, a Região 
de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços, 
entre os quais não se inclui:
a) Atenção ambulatorial especializada e hospitalar.
b) Estruturas especializadas em reabilitação.
c) Atenção psicossocial.
d) Vigilância em saúde.

15) Quanto ao direito à vida e à saúde, previsto no estatuto 
da criança e do adolescente, analise os itens abaixo e a 
seguir, assinale a alternativa correta:
I. O poder público, as instituições e os empregadores 

propiciarão condições adequadas ao aleitamento 
materno, inclusive aos filhos de mães submetidas a 
medida privativa de liberdade.

II. Os estabelecimentos de atendimento à saúde deverão 
proporcionar condições para a permanência em tempo 
integral de um dos pais ou responsável, nos casos de 
internação de criança e em pelo menos meio período 
nos casos de intenação de adolescente.

III. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente 
àqueles que necessitarem os medicamentos, próteses 
e outros recursos relativos ao tratamento, habilitação ou 
reabilitação.

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

16) Sobre Ética e Cidadania, analise as sentenças abaixo e 
assinale a alternativa correta:
1a: O servidor público não poderá jamais desprezar o 

elemento ético de sua conduta. Assim, não terá que 
decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o 
injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e 
o inoportuno, mas principalmente entre o honesto e o 
desonesto

2a: Cidadania é o exercício dos direitos e deveres civis, 
políticos e sociais estabelecidos pela Constituição 
Federal

a) Ambas estão incorretas
b) Ambas estão corretas
c) A 1a sentença é correta e a 2a incorreta
d) A 1a sentença é incorreta e a 2a correta
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17) Quanto à acumulação de cargos, empregos e funções 
públicas, analise os itens abaixo e a seguir, assinale a 
alternativa correta:
I. É hipótese de acumulação constitucionalmente 

autorizada a de dois cargos de professor.
II. É hipótese de acumulação constitucionalmente 

autorizada a de dois cargos ou empregos privativos de 
profissionais de saúde, com profissões regulamentadas

III. A de um cargo de vereador com outro cargo, emprego 
ou função pública

a) Apenas I e III estão corretas.
b) Apenas I e II estão corretas.
c) Apenas II está correta.
d) I, II e III estão corretas.

18) A fórmula a ser aplicada em uma planilha eletrônica 
para calcular o preço final de um produto, em que o 
valor original está na célula A1, e que teve um aumento 
de 11%, deverá ser:
a) =A1 +(1/0,11)
b) =A1 *(1 +0,11)
c) =A1+(1*0,11)
d) =A1/(1-0,11)

19) Assinale, das alternativas abaixo, a única que NÃO 
identifica corretamente um tradicional dispositivo de 
rede de computadores:
a) Neumann
b) Switch
c) Modem
d) Bridge

20) Identifique a alternativa abaixo com o início do endereço 
da Internet que estabelece que um site é seguro, 
normalmente usado em sites que exigem transações 
financeiras na Web:
a) htmls:\\
b) http-s:\\
c) https://
d) html-s://
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CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS

21) Preservar um acervo significa tomar medidas objetivando salvaguardar as condições físicas dos materiais. Sobre 
preservação é correto afirmar:
a) A temperatura ideal para conservação do acervo bibliográfico é única para todo tipo de material.
b) Preservar e conservar são palavras sinônimas quando se trata de acervo bibliográfico.
c) São considerados agentes agressores biológicos os insetos, fungos e os raios ultravioletas;
d) Ventilação, umidade e temperatura são elementos que devem ser controlados em uma biblioteca, não devendo haver 

oscilações na temperatura.

22) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT 
NBR 6023 para elaboração de referências.
Autor (es): Darlene Silveira Rodrigues, Angela Maria Moreira Silva, Geórgia Patrícia Silva Ferko, Jaqueline Silva da Rosa
Título: Cinema ao Meio-Dia: ação cultural em bibliotecas universitárias
Título do periódico: Revista Brasileira de Biblioteconomia e Documentação
Local: São Paulo
Volume: 11
Número: 2
Páginas: 155 a 172
Data: julho/dezembro 2015
URL: https://rbbd.febab.org.br/rbbd/article/view/405/467 
Data de acesso: 05/08/2016

a) RODRIGUES, Darlene Silveira e outros. Cinema ao meio-dia: ação cultural em bibliotecas universitárias. Revista Brasileira 
de Biblioteconomia e Documentação. São Paulo, 11(2), 155-172, julho/dezembro 2015. Site: https://rbbd.febab.ora.br / 
rbbd/article/view/405/467. 05/08/2016.

b) RODRIGUES, Darlene Silveira et al. Cinema ao meio-dia: ação cultural em bibliotecas universitárias. Revista Brasileira 
de Biblioteconomia e Documentação. São Paulo, v. 11, n. 2, p. 155-172, jul./dez., 2015. Disponível em: < https://rbbd. 
febab.org.br/rbbd/article /view/405/467 > . Acesso em: 05 ago. 2016.

c) RODRIGUES, Darlene Silveira e outros. Cinema ao meio-dia: ação cultural em bibliotecas universitárias. Revista 
Brasileira de Biblioteconomia e Documentação. São Paulo, 11(2), 155-172, julho/dezembro 2015. Disponível em: < https:// 
rbbd.febab.ora.br/rbbd/ article/view/405/467 > . Acesso em: 05 ago. 2016.

d) Rodrigues, Darlene Silveira e outros. Cinema ao meio-dia: ação cultural em bibliotecas universitárias. Revista Brasileira 
de Biblioteconomia e Documentação. São Paulo, 11(2): 155-172, jul./dez., 2015. URL: https://rbbd.febab.ora.br /rbbd/ 
article/view/405/467. Acessada em: 05 de Agosto de 2016.

23) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT 
NBR 6023 para elaboração de referências.
Autor (es): Diva Valério Novaes e Cileda de Queiroz e Silva Coutinho 
Título: Estatística para educação profissional e tecnológica.
Edição: 2o edição 
Local: São Paulo
Casa publicadora: Editora Atlas S.A.
Ano: 2013
Páginas: 192
ISBN: 978-85-224-7818-7

a) NOVAES, Diva Valério e COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para a educação profissional. 2o Edição. São 
Paulo, Atlas, 2013. 192p. ISBN: 978-85-224-7818-7

b) Novaes, Diva Valério; Coutinho, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para a educação profissional. 2.ed. São Paulo, 
Atlas, 2013. 192 p.

c) NOVAES, Diva Valério; COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para a educação profissional. 2.ed. São 
Paulo: Atlas, 2013. 192 p. ISBN: 978-85-224-7818-7

d) NOVAES, Diva Valério e COUTINHO, Cileda de Queiroz e Silva. Estatística para a educação profissional. 2o ED. São 
Paulo, Editora Atlas, 2013. 192 págs. ISBN: 978-85-224-7818-7
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24) Utilizando as informações abaixo, assinale a alternativa que segue corretamente as recomendações da norma ABNT 
NBR 6023 para elaboração de referências:
Autor: Ivan Ferraz Filho
Título: Estratégias de persuasão em propaganda 
Subtítulo: Cognição e consciência 
Orientadora: Helena Katz 
Local: São Paulo
Vinculação Acadêmica: Pontificia Universidade Católica 
Área de concentração: Comunicação e semiótica (mestrado)
Data: 2002 
Folhas: 93

a) FERRAZ FILHO, Ivan. Estratégia de persuasão em propaganda: cognição e consciência. 2002. 93 f. Dissertação 
(Mestrado em Comunicação e Semiótica)-Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002.

b) FERRAZ FILHO, Ivan. Estratégia de persuasão em propaganda: cognição e consciência. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação e Semiótica)-Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo. 2002. 93 f.

c) Ferraz F., Ivan. Estratégia de persuasão em propaganda: cognição e consciência. 2002. 93 f. Dissertação (Mestrado 
em Comunicação e Semiótica)-Pontíficia Universidade Católica de São Paulo, São Paulo, 2002.

d) FERRAZ E, Ivan. Estratégia de persuasão em propaganda: cognição e consciência. 2002. 93 f. Dissertação (Mestrado em 
Comunicação e Semiótica), São Paulo: PUC, 2002. 93 p.

25) Assinale com (V) para verdadeiro e (F) para falso, nas afirmações dadas sobre documentos apresentados em meio 
eletrônico, de acordo com norma ABNT NBR 6023:2002 :
( ) 0  documento em meio eletrônico apresenta características diferentes do documento convencional. A norma recomenda 

que devem ser referenciados a partir das características de seu suporte.
( ) As referências devem obedecer aos padrões indicados para o tipo de material, isto é, monografia, artigo, tese, mapas 

etc., acrescidas das informações relativas à descrição física do meio eletrônico.
( ) O suporte dos documentos eletrônicos não são importantes , por isso não há necessidade de mencioná-lo.
( ) Para documentos consultados online, deve-se mencionar o endereço eletrônico e a data do acesso.
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo:
a) F, V, V, F
b) V, V, F, F
c) F, F, V, V,
d) F, V, F, V

26) Assinale a afirmação que corresponde às recomendações da norma ABNT NBR 6023:2002 para eventos como um 
todo e para trabalhos apresentados em eventos:
a) É considerado Evento o conjunto dos documentos reunidos num produto final do próprio evento, tais como Atas, Anais, 

proceedings etc.
b) Para fazer a referência de um evento, a entrada principal é feita pela numeração, seguida do título.
c) Trabalhos apresentados em eventos tem sua entrada pelo título do trabalho seguido da expressão “apresentado em”, e o 

restante da referência do evento como um todo.
d) O nome do evento deve ser sempre precedido do título do documento (anais, proceedings etc.)

27) Relacione os termos da coluna da esquerda com suas explicações correspondentes, baseadas na norma ABNT 
10520:2002 -  Informação e documentação -  Citações em documentos- apresentação:

I -  Citação de citação ( ) Notas usadas para comentários, esclarecimentos ou explanações, que não 
possam ser incluídos no texto.

II -  Citação Indireta ( ) Citação direta ou indireta de um texto em que não se teve acesso ao digital.
III -  Notas de referência ( ) Notas que indicam fontes consultadas ou remetem a outras partes da obra onde 

o assunto foi abordado.
IV- Notas explicativas ( ) Transcrição textual de parte da obra do autor.
V- Citação direta ( ) Texto baseado na obra do autor consultado.

Assinale a alternativa que corresponde a sequencia correta da coluna da direita:
a) I, II, IV, V, III
b) IV, I, III, V  II
c) IV, II, I, III, V
d) II, III, IV, I, V
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28) Das afirmações dadas abaixo, assinale as que correspondem às recomendações dadas para a entrada de autor na A 
AACR -  Código de Catalogação Anglo Americano :
I. Se todas as obras de um autor aparecem sob um único pseudônimo ou se uma pessoa for assim identificada, escolha o 

pseudônimo mesmo que o nome verdadeiro seja conhecido.
II. Para sobrenomes unidos por hífen, faça a entrada pela primeira parte do sobrenome e remissiva para a segunda parte.
III. Para nomes que contenham palavras que indicam grau de parentesco, tais como, Junior, Filho, Neto etc., entrar pelo 

ultimo sobrenome seguido do grau de parentesco entre parênteses.
IV. Para pessoas cujas as formas que o nome aparece variam de extensão, escolha a mais curta sempre.
V. Se um nome contiver mais que um sobrenome, faça a entrada pelo último, seguido após vírgula, dos outros elementos do 

nome.
Assinale a sequência que corresponda às afirmações corretas:
a) Estão corretas as alternativas I, II, III
b) Apenas as alternativas II e III estão corretas
c) Estão corretas as alternativas III, IV e V
d) Estão corretas as alternativas I, II e V

29) Das afirmativas dadas abaixo, assinale as que são consideradas como finalidades das linguagens controladas:
I. Tradução: do vocabulário natural aos termos.
II. Consistência: uniformidade nas atribuições dos termos.
III. Indicação de relações semânticas entre os termos.
IV. Recuperação: ajudam na busca dos objetos de conteúdo.
V. Definição: os termos são acompanhados de suas definições.
a) Estão corretas as afirmativas I, V, e III
b) Somente as alternativas I e II estão corretas
c) Estão corretas as afirmativas I, II, III, IV
d) Todas estão corretas

30) Cabeçalho de assunto é uma palavra ou frase utilizada para indicar o conteúdo temático de um documento. Assinale 
a afirmação correta sobre cabeçalho de assunto:
a) É possível recuperar documentos a partir de aspectos não definidos explicita mente nos cabeçalhos.
b) É uma linguagem pré-coordenada.
c) Termos controlados de cobertura temática específica.
d) Não obedecem a uma hierarquia.

31) A informação que descreve a estrutura de dados e sua relação com outros é dado o nome de Metadados. Assinale a 
afirmação correta sobre metadados:
a) Registros bibliográficos não são considerados metadados.
b) Os metadados diferem dos dados bibliográficos ou catalográficos porque a informação de localização acha-se contida no 

registro.
c) Metadados não fornecem localização de documentos que estejam em pontos remotos.
d) Os metadados seguem um padrão predeterminado.

32) Relacione os termos da coluna da esquerda com suas respectivas definições na coluna da direita;
I - Metalinguagem ( ) Linguagem artificial empregada pelos sistemas de informação/documentação com 

a finalidade de encontrar a informação desejada.
II - Linguagem Documentária ( ) Construção simbólica, concebida como instrumento de uma linguagem em outra.
III - Linguagem de indexação ( ) Conjunto de termos, símbolos e regras pré-estabelecidas para indicação / registro 

de assuntos constantes em um documento.
IV- Linguagem de Recuperação ( ) Linguagem artificial utilizada para registro, ou indicação, dos assuntos dos 

documentos, permitindo a representação de seu conteúdo temático, de forma analítica.

Assinale a alternativa que corresponda à sequência correta :
a) IV, I, II, III
b) III, IV, I, II
c) I, II, III, IV
d) II, IV, I, III

33) Um índice no qual os descritores, ou termos de indexação, são combinados ou correlacionados para a indicação 
de assuntos específicos, dado que o conteúdo temático de cada documento pode ser representado por mais de um 
termo isolado e cujo relacionamento com outros indica o assunto, é dado o nome de :
a) índice correlativo
b) índice Automático
c) índice coordenado
d) índice de afinidade
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34) Classificar é o processo de reunir coisas, ideias ou seres em grupos, obedecendo ao seu grau de semelhança. 
Assinale as afirmações que correspondem corretamente às regras de Classificação bibliográficas:
I. Classificar pelo assunto principal, segundo a finalidade do livro e a intenção do autor.
II. Quando um livro puder ser classificado em várias classes, deverá ser classificado onde for mais buscado.
III. Quando o livro tratar de um método de investigação de um assunto, entrar pelo método e depois o assunto.
IV. Cada tipo de instituição determina sua lógica de classificação.
V. Se um livro tratar de dois assuntos distintos ligados por conjunção, classificar pelo assunto mencionado em primeiro lugar 

sempre.
Assinale a sequencia que apresenta a resposta correta:
a) I, II, IV estão corretas
b) II, III e V estão corretas
c) III, IV e V estão corretas
d) Apenas a III e V estão corretas

35) A CDU (Classificação Decimal Universal) é derivada da Classificação Decimal de Dewey e está dividida em dez 
classes. Sua estrutura consta de tabelas principais e índice alfabético, sendo que sua característica mais marcante 
é sua notação auxiliar que se utiliza de sinais e subdivisões para a construção de números compostos e síntese. 
Assinale a alternativa que define a utilização dos dois pontos duplos:
a) Para introduzir uma notação não autorizada pela CDU.
b) Para ligar números e assuntos consecutivos
c) São indicadores de relação e fixam a ordem dos números na composição notacional.
d) Como sinal de intercalação, para alterar a ordem de citação dos conceitos.

36) _____________ termo adotado para designar o conjunto de atividades métricas relativas à informação.
Preencha a lacuna com a alternativa correta:
a) Biometria
b) Infometria
c) Infomomia
d) Bibliometria

37) Existem diversas técnicas que se aplicam no momento da tomada de decisão em sistemas de informação, que são
caracterizados por seu ciclo produtivo, o ciclo documentário._________________ é a técnica que permite um controle
quantitativo dos produtos e serviços oferecidos, servindo posteriormente como subsídio para tomada de decisões. 
Preencha a lacuna com a alternativa correta:
a) Diagnóstico de problemas
b) Enfoque sistêmico
c) Diagnóstico Bibliométrico
d) Pert

38) Um Repositório Institucional (RI) de acesso aberto constitui um serviço de informação científica - em ambiente 
digital e interoperável -  dedicado ao gerenciamento da produção intelectual de uma instituição. Sobre Repositórios 
é correto afirmar:
a) O acesso aberto significa que os textos completos podem ser acessados através da Internet, para leitura, download, 

cópia, distribuição, impressão, busca ou criação de links.
b) Não existe nenhum controle sobre os direitos autorais, a partir do momento que o texto é publicado no RI cessam os 

direitos autorais.
c) O maior benefício dos Rl’s é o fato de serem gratuitos.
d) Apesar de serem de livre acesso, os Rl’s não têm uma política de manter permanentemente seus conteúdos.

39) As tecnologias da informação são compostas pelos seguintes elementos:
a) Dados, pesquisas e informação
b) Organizações, pessoas e tecnologia
c) Internet, intranet e extranet
d) Hardware, software e dados

40) A catalogação Cooperativa, em que várias bibliotecas adotam a mesma norma, teve grande avanço com o emprego 
de técnicas automatizadas. Assinale abaixo o sistema que no Brasil é um tipo de catalogação cooperativa:
a) Dedalus
b) Bibliodata
c) Cielo
d) OCLC
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